
KATA PENGANTAR

ر ب العالمین و الصالة و السالم ع ى اشر ف اال نبیاء و المر سلین سیدنا محمد لالحمد 

و على الھ و صحبھ اجمعین .ا ما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas

limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga hasil penelitian yang

berjudul Peran Buku Kontrol dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA

Kartika Kendari “, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner

peradaban Nabi Muhammad saw. yang mampu menghancurkan benteng-benteng

kejahiliyaan dan meletakan  mutiara-mutiara Islam di muka bumi ini yang penuh

dengan peradaban serta para sahabat dan tabi’in yang setia sampai akhir hayatnya

dan mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis

memohon hidayah dari Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak, baik

berupa kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan

proposal ini.

Disadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan Kedua

orang tuaku ayahku (Herman) dan Ibuku (Saharia) yang telah mendukungku baik

dari segi materiil maupun moril, yang tidak akan bisa terbayar dan terbalaskan

oleh apapun. Yang rela berkerja keras tanpa mengenal lelah atau letih dan siang

atau malam. Mereka terus berusaha untuk kebahagiaan sibuah hati, untuk itu



penulis mempersembahkan sujud nan penuh bakti kepada  insan nan berhati mulia

ini semoga menjadi amal  jariah untuk kedepannya, Aamiin....

Pada kesempatan ini penulis menghantarkan pula ucapan terima kasih

yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd sebagai Rektor IAIN Kendari yang sangat

berperan penting dalam membawa nama baik dan mengharumkan kampus

IAIN Kendari.

2. Ibu Dr. Hj. Kuraedah, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan IAIN Kendari yang selalu menuntun mahasiswa untuk menjaga

nama baik almamater kampus.

3. Bapak Drs. Masdin, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

IAIN Kendari yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi kepada

mahasiswa untuk menjadi contoh teladan.

4. Bapak Dr. Supriyanto, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam

penyelesaian hasil penelitian ini, kerena itu penulis mengucapkan terima

kasih yang setulus-tulusnya dimana telah membimbing penulis  menjadi insan

akademisi, serta berbagai motivasi yang penulis peroleh dari mereka yang

akan menjadi pelita di waktu gelap serta menjadi petunjuk di waktu tersesat.

5. Bapak Aliwar, S.Ag, M.Pd dan Dra. Hj. St. Fatimah Kadir, MA yang telah

menguji dan memberikan saran dan masukan-masukan demi kesempurnaan

proposal penelitian ini.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) serta

segenap staf administrasi IAIN Kendari yang sangat membantu dan



mempermudah mahasiswa dalam pengurusan syarat-syarat untuk melakukan

perkuliahan.

7. Kepada adik-adikku Agil Saputra dan Sarfian serta seluruh keluarga besarku

yang selalu memberikan do’a dan dukungannya kepadaku selama menjalani

pendidikan di IAIN Kendari.

8. Kepada sahabat-sahabatku dan terkhusus Serlin yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membantu penulis baik dari segi materiil

maupun moril serta teman-teman almamaterku di Fakultas Tarbiyah IAIN

Kendari.

Harapan penulis semoga Allah swt. senantiasa meridhoi dan menerima

setiap amal ibadah kita dan skrispi ini semoga dapat memberikan pencerahan dan

manfaat bagi penulis secara khusus dan secara umum bagi pembaca lainnya.

Segala kritikan dan masukan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan

skripsi Insya Allah akan diterima dengan senang hati. Dan akhirnya, untuk

kesekian kalinya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa

batas pada semua pihak yang telah mendukung, sehingga penyusunan skripsi

dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 24 September 2018M
14 Muharram 1940H

Penulis

Arifuddin
Nim. 12010101013
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